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Vi kunne i sidste nummer af Nåledrys konstatere, at der med auktionen i september 2009 var skabt afklaring
om adgangen til de georgiske frøkilder i 10 år, og det på en måde så konkurrencen på området er opretholdt.
Det er glædeligt efter 2 år med den usikkerhed, som de velkendte, men nu kuldsejlede, bestræbelser på at monopolisere adgangen til frø fra Ambrolauri / Tlugi alene må bære skylden for.
Auktionen over høstlicenserne foregik afdelingsvis. Firmaerne købte dermed licens(er) til hele afdelinger, f.eks.
Afd. 12, Afd. 13, Afd. 14 osv. Derfor ser vi det meste nordmannsgranfrø fra Ambrolauri / Tlugi markedsført med
tilhørende henvisning til et afdelingsnummer, nemlig det eller de afdelingsnumre, det pågældende firma har købt
licensen til. Det er logisk nok. Der bliver dermed sat nye standarder for proveniensangivelserne, - eller gør der?
For købet af retten til at indsamle kogler i en bestemt afdeling i skoven og eksportere frøet herfra udstyrer jo
ikke automatisk køberen med den organisation og det kontrolsystem, der skal til for at sikre, at det frø, man
sælger, nu også KOMMER derfra, hvor det angiver at komme fra.Vi ved af lang erfaring, hvad der kræves for at
yde den sikkerhed for oprindelsen, som sådanne præcise proveniensangivelser stiller i udsigt. Og vi i Levinsen &
Abies A/S har den organisation og den styring, der er nødvendig for den troværdige provenienssikkerhed.
Også på løvtræsområdet er der kommet ændringer i måden at præsentere provenienser på.
Der har i markedet for skovfrø og planter til skovbrugsformål været en mangeårig markedsbalance i efterspørgslen af provenienser indenfor de forskellige arter. Denne balance er opstået på baggrund af velkendte
og publicerede proveniensanbefalinger, faglighed blandt skovdyrkere og konsulenter samt kendskabet til lokale
dyrkningsforhold, der har indvirkning på proveniensvalget indenfor en given træart.
Denne balance er der vendt op og ned på med hjemmesiden ’plantevalg.dk’, som Statens Planteavlsstation i
samarbejde med FSL lancerede for 2 år siden som et redskab ved proveniensvalget. Hjemmesiden rangerer kårede bevoksninger indbyrdes som ”A”, ”B”, ”C” ……”I”. Grundlaget for opdelingen er dels afprøvninger i forsøg
og dels en række kriterier, der bygger på antagelser om bl.a. betydningen af materialets oprindelse og tilpasning
til danske forhold. Rangeringen har ført til, at nogle hidtidige meget velansete og bredt anvendte provenienser er
blevet deklasseret til lavere kategorier, og det uden først at være dokumenteret dårlige eller mindreværdige.
Markedsmæssigt kan vi fra planteskolerne mærke en væsentlig ændring i efterspørgselsmønsteret fra tidligere, hvorfor
de nu velkendte provenienser ikke alle vil være at finde i planteskolerne i fremtiden.Vi mener ikke, det er rimeligt at
dømme kårede, kendte og velansete provenienser som ringere uden, at der foreligger dokumentation på, at de virkelig
er ringere.Vi er derfor gået i dialog med SNS og FSL omkring kriterierne og rangeringen af provenienserne.
Vi er taknemmelige for den modtagelse, dannelsen af Levinsen & Abies har fået blandt vore hidtidige firmaers kundekreds og fra nye kunder, der er kommet til. Det har bestyrket os i troen på, at vi med sammenlægningen har sat
noget rigtigt i søen, og vi glæder os til det forår og den såning, der trods den nuværende kulde nu står for døren.
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